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I december måned gav afdelingen et afkast på 0,4 pct., hvilket er 0,8 procentpoint 

mindre end afdelingens sammenligningsindeks MSCI World. For hele 2014 har 

afdelingen dermed givet et afkast på 8,6 pct., hvilket er 10,7 procentpoint mindre 

end sammenligningsindekset. Afdelingen har siden lanceringen i december 2005 

givet et afkast på 72 pct., eller 11 procentpoint mere end sammenligningsindekset, 

og 30 pct. mere end  den sammenlignelige Morningstar Kategori™ Globale Aktier.

Efter en ellers stabil og positiv periode i november, var december måned omvendt 

præget af kraftigt stigende volatilitet. Ikke mindst pga. yderligere markante 

fald i olieprisen i første halvdel af måneden. Selv om der er bred enighed 

om, at faldende oliepriser i princippet er godt for økonomierne som følge af 

stigende forbrugsmuligheder i husholdningerne og faldende omkostninger i 

virksomhederne, så skaber store og hurtige ændringer i en vigtig økonomisk 

faktor altid øget usikkerhed i markederne. Mange strateger og analytikere 

forsøgte, og forsøger stadig, at estimere (eller snarere gætte på), hvor olieprisen 

bunder ud, hvornår og om prisen kommer op igen, og hvad den lave oliepris 

betyder for indtjeningen i forskellige industrier. Disse overvejelser fører naturligt 

til øget usikkerhed. Hertil kommer større og mere afgørende negative effekter 

på landeniveau, som det sås med Rusland. Det øger det generelle risikobillede.

Når det er sagt, så var markederne ikke mere nervøse, end at få dages 

opbremsning i olieprisfaldet banede vejen for kraftige kursstigninger, da den 

amerikanske centralbank antydede, at rentestigningerne ikke lå lige om hjørnet. 

Derudover kom stærke nøgletal for den amerikanske økonomi. December endte 

med at udvise fald, men fortsat stigning i dollarkursen medførte, at markedet 

målt i kroner samlet set gav et positivt afkast. USA (+3,1 pct.) og Japan (+1,3 pct.) 

steg mest, mens Europa (-1,7 pct.) og Emerging Markets (-2,6 pct.) faldt.

I porteføljen var det som følge af den fortsatte stigning i dollar endnu engang 

overvægten af europæiske aktier (undervægt af amerikanske) aktier, der var 

medvirkende årsag til, at porteføljen steg mindre end det generelle marked. 

Herudover bidrog også de gennemsnitlige aktievalg inden for varigt forbrug 

(især den Emerging Markets eksponerede kuffertproducent Samsonite) og finans 

(især Erste Bank, Østrig og hollandske ING) negativt. Udviklingen i december 

markerede dermed afslutningen på et år, hvor porteføljen trods et positivt, og 

absolut set, tilfredsstillende afkast, ikke formåede at følge med den generelle 

markedsudvikling i anden halvdel af året. Som nævnt tidligere har denne udvikling 

naturligt givet anledning til en række overvejelser.

Strategien om at kombinere en fundamental og langsigtet tilgang til valg af 

enkeltaktier med inddragelse af makroøkonomiske analyser fastholdes.  I forhold til 

porteføljens sammensætning, vil porteføljen fremadrettet være mere koncentreret. 

Hertil kommer, at det overvejes, hvorvidt porteføljesammensætningen skal 

justeres for at afspejle en eventuel øget sandsynlighed for at dollaren vil fortsætte 

med at blive styrket i samme tempo som i de seneste 6-7 måneder. Generelt 

forventes porteføljens sammensætning dog som udgangspunkt fortsat at være 

overvægtet i Japan og Europa samt i konjunkturfølsomme aktier.
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